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■ Zingen: lied 461: 1,2 3 en 4 

 
 

 2.  Vier kaarsen zullen branden. 

  Het licht groeit vlam voor vlam. 
  Het houdt de nacht gevangen 
  totdat Hij komt! 
 
 3.  Het vuur van onze vreugde, 
  de gloed van ons gezang 
  zal niet meer kunnen doven 

  totdat Hij komt! 
 

 4.  Wij wachten op de koning; 
  zijn ster is al gezien. 
  Vol vrede is de morgen 
  wanneer Hij komt! 
 

■ Welkom en mededelingen 
Esmee van Lutterveld steekt de adventskaarsen aan en leest het 
volgende gedichtje voor: 

  Ik mag het 3e kaarsje branden 
  Je mag het straks ook horen 

  Wij leven in advent 
  Jezus in Bethlehem is geboren 
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■ Psalm 80: 1, 5 en 6 

 1.  Hoor naar ons bidden, trouwe herder 
  en leid uw Israël weer verder. 
  Kom, koning, schijn vanaf uw troon 
  en red uw volk, uw eigen zoon. 
  God, toon uw vriendelijk gezicht, 
  verschijn in uw bevrijdend licht. 

 
 5.  Kom nu, o God van legermachten! 
  en breng uw zoon weer in gedachten: 
  de wijnstok die U in het land 

  eens veelbelovend had geplant, 
  maar nu als straf voor eigen kwaad 
  onder uw toorn tot as vergaat. 

 
 6.  Leg toch uw boosheid weer aan banden, 
  leg zegenend op ons uw handen, 
  zodat wij met U verder gaan 
  en niet meer steeds bij U vandaan. 
  God, toon uw vriendelijk gezicht, 
  verschijn in uw bevrijdend licht. 

 
■ Stil gebed 
 
■ Votum en groet 

 
■ Verootmoediging 
 
■ Psalm 130: 3 en 4  
 3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 

 
 4.  Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 

De Heer is vast besloten tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld 

aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 

 
■ Wetslezing 
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■ Lofprijzing Op Toonhoogte 358 

  In het water van de doop,  
  zien wij hoe God zelf belooft,  
  dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
  Water dat getuigt en spreekt, 
  van de hoop die in ons leeft, 
  dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

 
  Eén met Christus in zijn dood,  
  gaan wij onder in de doop, 
  overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  

  Eén met Christus, ingelijfd,  
  staan wij op van schuld bevrijd, 
  in een leven dat voorgoed veranderd is. 

 
  Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
  om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
  Uit het water van de doop,  
  putten wij geloof en hoop, 
  dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
  Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

 
  In zijn lichaam ingelijfd: 
  Christus’ kerk die wereldwijd, 
  is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
  Mensen overal vandaan,  
  die de weg van Christus gaan, 

  om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
  Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
  om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  

  Uit het water van de doop,  
  putten wij geloof en hoop, 
  dat Gods trouw en liefde blijvend is.  

  Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
  Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
  Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
  Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
  Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 

  Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
  om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
  Uit het water van de doop,  
  putten wij geloof en hoop, 
  dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
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Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
  Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  

  Wat een liefde, wat een hoop!  
  U verzegelt door de doop 
  dat ons leven bij U veilig is. 
  Dat ons leven bij U veilig is. 
 
■ Kinderen komen naar voren voor het Adventsproject 

We leren de Bijbeltekst van de maand december: 
Tot in eeuwigheid zal Hij Koning zijn (Lucas 1: 33) 
 

■ Kinderlied Op Toonhoogte 414 

 
 
 2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 

Of het helder licht geeft of ook bijna niet, 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn; 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn! 

 
 3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, 

Overal op aarde zonde en droefenis; 

Laat ons dan in 't duister 'n helder lichtje zijn; 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn! 

 
■ Gebed om de Heilige Geest 
 
■ Schriftlezing Lukas 1: 39-56  
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad 
in Juda, 40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 
41 Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar 
schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid: ‘De meest 
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 
43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je 
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groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45 Gelukkig is 
zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
46 Maria zei: 
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47 mijn hart juicht om God, mijn redder: 
48 hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 

heilig is zijn naam. 
50 Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 
51 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,  
52 heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien. 
53 Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
54-55 Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid.’ 
56 Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 
 
■ Gezang 66: 1, 5 en 6 
 1.  Mijn ziel verheft Gods eer; 

mijn geest mag blij den Heer 

mijn Zaligmaker noemen, 
die, in haar lage staat, 
zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
maar van zijn gunst doet roemen. 

 
 5.  De Heer vervult met goed 
  uit 's hemels overvloed 

  der hongerigen monden. 
  Hij ziet geen rijken aan, 
  maar heeft met al hun waan 
  hen ledig weggezonden. 
 
 6.  Hij trok zich Israël aan, 
  Hij laat niet hulp'loos staan 

  die Abrams troost verwachten. 
  Groot en in eeuwigheid 
  is Gods barmhartigheid 
  voor duizenden geslachten! 
 
■ Verkondiging 
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■ Orgelspel 

 
■ Onderwijs over de doop 
 
■ Dooplied (melodie van ‘als een hert dat verlangt naar water’) 

  Jij bent kwetsbaar, geliefd en welkom 
  Groot geschenk van onze God 
  Jij ontvangt deze dag Zijn zegen, 
  Het is feest; jij hoort bij Hem 
  Hemelse Vader, U bent dichtbij 
  Uw liefde en zorg zijn voor altijd bij mij 

  Dank U Heer, U bent trouw en goed 

  Van het begin tot aan het eind 
 
  Wonderlijk, aan jou gegeven 
  Wat een waardevol geschenk 
  Wees een licht en vertrouw op Jezus 
  Ze zijn veilig in Zijn hand 
  Hemelse Vader, U bent dichtbij 

  Uw liefde en zorg zijn voor altijd bij mij 
  Dank u Heer, U bent trouw en goed 

  Van het begin tot aan het eind 
 
  Wij zijn dankbaar dat wij  
  Ook delen in de liefde die God geeft 

  Hij verbindt door dit teken 
  Zijn gemeente, Samen één in Hem! 
  Hemelse Vader, U bent dichtbij 
  Uw liefde en zorg zijn voor altijd bij mij 
  Dank u Heer, U bent trouw en goed 
  Van het begin tot aan het eind. 

 

 
■ Doop 
 
 
■ Gezang 335: 6, 8 en 9 

 6 Uw teken spreekt 
Gij wilt zijn Heiland wezen, 
het is gedoopt, begraven en herrezen 
in Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 
 8 En laat de mond 

der kindren, die we U wijden, 
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: 
wij leven vast in uw verbond. 
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 9 Er is gedoopt! 

Wij allen zijn verbonden, 
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 
de ganse kerk in één geloof. 

 

■ Aansteken van de doopkaars 

 
■ Overhandiging kinderbijbel 
 
■ Dankgebed en voorbede 

 
■ Collecte 
 
■ Gezang 124  
 1.  Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
 2.  De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 
 
 3.  Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 

 
 4.  De zonne, voor wier stralen 

het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 

 
 5.  Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
 

■ Zegen 

 
 


